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На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор на 12. сједници одржаној дана 20. априла 2022. 
године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. број 522/1, к.о. 
Поточани) у својини општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
број 522/1 „Брдо“, њива  у површини од 9826 м2 упи- 
сана у ПЛ број 57, к.о. Поточани, у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која по старом премјеру одго- 
вара земљишту означеном као к.ч. 125/2 „Брдо“ њива 
у површини од 9826 м2, уписана у „А“ листу зк. 
уложак 362, к.о. Поточани, у власништву општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван граница 
градског грађевинског земљишта, купцу Савић 
Мирославу из Поточана по цијени од 10.317,00 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун Oпштине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

  Са купцем Савић Мирославом закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након при- 
бављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, а све у складу са овом одлуком, 
Одлуком о начину и условима продаје непокре- 

тности (к.ч.бр. 522/1, к.о. Поточани) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 8/22) и Огласом о продаји непокре- 
тности у својини општине Прњавор путем усменог 
јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-85/22 
од 14.03.2022. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-77/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 
1/21), чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног конку- 
рса за располагање непокретностима у својини Репу- 
блике Српске и јединица локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 
63/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
и чл. 161. и 201. став 1. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 12. сједници одржаној 
дана 20. априла 2022. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 

бр. 188/2 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор доноси  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Одлуку о начину и условима продаје  непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 
188/2 „Пошта“, двориште, у укупној површини од 
179 м2, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што 
по старом премјеру одговара к.ч. бр. 20/91 „Пошта“, 
двориште, у укупној површини од 179 м2, уписана у 
зк.ул. 3045 к.о. Прњавор, власништво општине Прња- 
вор са 1/1 дијела, која се налази у границама гра- 
дског грађевинског земишта, припада првој зони, по 
почетној продајној цијени од 13.877,87 КМ, утврђе- 
ној на основу налаза вјештака грађевинско – архите- 
ктонске струке Лекић Зорана од 17.03.2022. године. 
 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Но- 
ве банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 (1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 
 (2) Оглас о лицитацији биће објављен код 
Телевизије „К3“ д.о.о. Прњавор и на  интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 
општине. 
       

Члан 3. 
 (1) Поступак лицитације спроводи Комисија 
за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 
ма наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.388,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује  
се одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 
штва Републике Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора,  
губи право на повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца, до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног позити- 
вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске.  
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне 
цијене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 

 
Број: 01-022- 78/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 
1/21), чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 
63/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. став 1. и члана 201. 
став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 12. сједници одржаној дана 20. априла 
2022. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр. 554/2 к.о. Орашје) у својини општине Прњавор 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч. број 
554/2 у површини од 4125 м2 уписана у ПЛ број 39, 
к.о. Орашје у посједу општине Прњавор са 1/1 
дијела, која по старом премјеру одговара земљишту 
означеном као к.ч. 49/1 у површини од 4125 м2, 
уписана у „А“ листу зк. уложак 192, к.о. Орашје, у 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
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налази ван граница градског грађевинског земљишта, 
по почетној продајној цијени од 2.145,00 КМ, 
утврђена на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на територији општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 2/22 и 4/22). 

 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун Општине 
Прњавор, број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен код 
Телевизије „К3“ д.о.о. Прњавор и на интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 
општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12 и 63/19). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 
ма наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одговара- 
јући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује начелни- 
ка општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине Пр- 
њавор да уплати купопродајну цијену, а који ће бити 
достављен купцу након прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне ци- 
јене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-79/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 
1/21), чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног конку- 
рса за располагање непокретностима у својини Репу- 
блике Српске и јединица локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 
63/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. став 1. и члана 201. 
став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор 
на 12. сједници одржаној дана 20. априла 2022. го- 
дине, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр. 391/22  к.о. Прњавор) у својини општине 

Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч. број 
391/22  „Дуга њива“, њива  у површини од 108 м2 
уписана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 
659/10 „Дуга њива“, њива  у површини од 108 м2, 
уписана у „А“ листу зк. уложак 5070, к.о. Прњавор, у 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
налази у другој зони градског грађевинског земљи- 
шта, по почетној продајној цијени од 3.471,12 КМ, 
утврђена на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на територији општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 2/22 и 4/22). 
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(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун Општине 
Прњавор, број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен код 
Телевизије „К3“ д.о.о. Прњавор и на интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 
општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12 и 63/19). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 
ма наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одговара- 
јући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног позити- 
вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске. 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне 
цијене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-80/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

198 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 20. став 3. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл.161. и 
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор, на 12. сједници одржаној дана 20. aприла 
2022. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о давању сагласности на цијене услуга 

водоснадбијевања и одводње отпадних вода 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор даје сагласно- 

ст на цијене услуга водоснадбијевања и одводње 
отпадних вода, утврђене Одлуком Надзорног одбора 
КП „Водовод“ а.д. Прњавор о цијенама услуга 
водоснадбијевања и одводње отпадних вода број 
1/1.1-836-2/21 од 08.12.2021. године, у складу са 
Правилником о методологији за одређивање цијене 
водоснадбијевања и одводње отпадних вода. 

 
Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се КП 
„Водовод“ а.д. Прњавор. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“ 
 
Број: 01-014-520/21                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

199 
 На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 6. став (1) 
тачка ђ) Закона о комуналним дјелатностима („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
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100/17), члана 11. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 
90/16, 94/19 и 42/20), члана 37. став (2), тачка 2) Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 12. 
сједници одржаној дана 20. априла 2022. године, 
доноси  

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о 
субвенционисању трошкова комуналних водних  
услуга социјално угроженим корисницима на 

подручју општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о субвенционисању трошкова ко- 
муналних водних услуга социјално угроженим кори- 
сницима на подручју општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 6/18 и 2/19), у чла- 
ну 4. у ставу (2) ријеч: „и“ брише се и додаје се 
запета. 
 У истом члану у ставу (3) ријечи „а чија су 
оба родитеља незапослена и немају других властитих 
прихода.“ бришу се, а умјесто тачке додаје се запета. 
 Послије става (4) додају се нови ст. 5. и 6, 
који гласе:  
 „(5) Хранитељске породице, породице са че- 
творо и више дјеце, корисници личне инвалиднине, 
кориснице права на статус родитеља његоватеља и 
стара лица без примања и без породичног старања, 
 (6) Корисници стамбених јединица соци- 
јалног становања“. 
 

Члан 2. 
 Члан 5. став (1) мијења се и гласи: 
 „(1) Корисницима субвенције из члана 4. ове 
Одлуке, одобрава се субвенција од 5 m3 питке воде и 
одвођење 5 m3 отпадне воде по домаћинству на 
мјесечном нивоу, а уколико корисници субвенције из 
члана 4. ове Одлуке, нису прикључени на јавну 
канализациону мрежу, одобрава се субвенција од 7 
m3 питке воде.“ 
 

Члан 3. 
У члану 9. став (2) на крају текста умјесто 

тачке, ставља се запета и додаје: „ ,уколико не дође 
до промјене које утичу на стечено право на 
субвенцију комуналних водних услуга из става (1) 
ове Одлуке, Јавна установа Центар за социјални рад 
Прњавор ће по службеној дужности продужити 
рјешење о субвенционисању.“ 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-81/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

200 
 

На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл. 161. и 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 12. 
сједници одржаној дана 20. априла 2022. године 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о професионалном усавршавању одборника  

 
Члан 1. 

            Овом одлуком уређује се начин учешћа одбо- 
рника Скупштине општине Прњавор у обукама које 
за њих буду организоване, а у циљу професионалног 
усавршавања и унапређења рада у Скупштини 
општине Прњавор. 

 
Члан 2. 

            Одборници Скупштине општине Прњавор 
имају право и обавезу да се професионално усаврша- 
вају у циљу квалитетног обављања одборничке 
функције.   
 

Члан 3. 
 (1) Скупштина општине ће за сваку годину 
донијети програм обуке одборника Скупштине 
општине Прњавор (у даљем тексту: програм).  
 (2) Програм ће садржавати области их којих 
ће се проводити обука, како и друге потребне еле- 
менте, како би се иста припремила што квалитетније 
и према планираној динамици.  
 

Члан 4. 
 (1) Изради и припреми програма ће претхо- 
дити анкетирање одборника о њиховим потребама и 
занимањима за одређене теме, које им могу бити од 
користи у обављању одборничке функције.  
 (2) На основу проведене анкете и у складу са 
потребама Скупштине општине за обукама из одре- 
ђених области, програм ће Скупштини на усвајање 
предложити предсједник Скупштине општине.  
  

Члан 5. 
             Одборници су дужни присуствовати и акти- 
вно учествовати у обукама на које су позвани. 
 

Члан 6.  
             Буџетом општине Прњавор ће се планирати 
средства за професионално усавршавање одборника 
за текућу годину.  
 

Члан 7. 
             Стручне и административно – техничке по- 
слове, као и потребну координацију при реализацији 
програма обављаће Стручна служба Скупштине 
општине, те о свим проведеним активностима, 
обукама и присуству одборника на њима, извјестити 
Скупштину кроз извјештај о раду Скупштине 
општине.  
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Члан 8. 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-82/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

201 
 

 На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл. 48. став 3., 161. и 
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор, на 12. сједници одржаној дана 20. априла 2022. 
године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању услова и критеријума за избор 
спољних чланова сталних радних тијела 

Скупштине општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 (1) Овом одлуком ближе се утврђују услови 
и критеријуми за избор спољних чланова сталних 
радних тијела Скупштине општине Прњавор (у да- 
љем тексту: спољни чланови).  
 (2) Под условима и критеријумима за избор 
спољних чланова из претходног става сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом одлуком.  

 
Члан 2. 

 (1) Општи услови за избор члана из претхо- 
дног става су:  

1) да је старији од 18 година,  
2) да има пребивалиште на подручју општи- 

не,  
3) да је држављанин Босне и Херцеговине,  
4) да није осуђиван за кривична дјела или 

прекршај који га чини неподобним за 
обављање послова за које се кандидује. 

 (2) Посебни услови за избор члана из претхо- 
дног става су:  

1) да има најмање средњу стручну спрему,  
2) да има радно искуство које одговара при- 

роди послова из надлежности радног 
тијела за које се кандидује,  

3) да има резултате у раду из области, која 
је у надлежности радних тијела за која се 
кандидују.  

 
Члан 3. 

 (1) Комисија за избор и именовање објављује 
јавни позив за избор спољних чланова.   
 (2) Јавни позив треба бити отворен најмање 
8 дана, а објављује се у средствима јавног информи- 
сања, на огласној плочи Општинске управе општине 
Прњавор и службеној интернет страници Скупштине 
општине Прњавор.  

 (3) Јавни позив треба да садржи: мјесто огла- 
шавања, називе сталних радних тијела за која се вр- 
ши оглашавање, број спољних чланова радног 
тијела, услове које кандидат треба испуњавати, рок 
за подношење пријава кандидата, трајање мандата и 
друге податке који су релевантни за јавни позив.  
 

Члан 4. 
 (1) По затварању јавног позива, Комисија за 
избор и именовање сачиниће ранг листу кандидата 
који испуњавају услове за избор спољних чланова, и 
то посебно за свако радно тијело. Са кандидатима 
који испуњавају услове Комисија може обавити 
разговор.  
 (2) Поступак по јавном позиву Kомисија 
мора окончати у року од 15 дана од дана затварања 
позива. 
 (3) Код одабира спољних чланова предност 
се даје једнако квалификованим женама, при томе 
водећи рачуна о равноправној заступљености полова 
у радном тијелу.  
 (4) Приликом именовања спољних чланова, 
водиће се рачуна о заступљености маргинализова- 
них група, посебно у радним тијелима чија је надле- 
жност у вези са тим групама. 
 (5) Комисија за избор и именовање подноси 
Скупштини општине приједлоге за спољне чланове, 
на основу утврђене ранг листе кандидата.  
 

Члан 5. 
 Уколико спољни члан буде разријешен ду- 
жности, именовање новог члана  предлаже се са 
утврђене листе кандидата.  
             

Члан 6. 
 Стручне и административно – техничке по- 
слове за потребе Комисије за избор и именовање 
обављаће Стручна служба Скупштине општине Пр- 
њавор.  
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.    
 
Број: 01-022-83/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

202 
 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 
БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 
31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) Упутства о утврђи- 
вању квалификација, броју, именовању, обуци и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне избо- 
рне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, бр. 67/21, 73/21 и 13/22), члана 37. 
став 2. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 12. сједници одржаној 
20. априла 2022. године , донијела је  
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О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за именовање једног 
члана Општинске изборне комисије Прњавор 

 

Члан 1. 
 (1) Скупштина општине Прњавор расписује 

Јавни оглас за именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Прњавор,  (у даљем тексту: чланa 
ОИК). 

(2) Код избора за члана ОИК водиће се рачуна, 
у смислу члана 2.14. Изборног закона БиХ: 

1) да састав Општинске изборне комисије одра- 
жава заступљеност конститутивних народа, укључу- 
јући и остале, водећи рачуна о последњем попису 
становништва проведеном на државном нивоу,  

2) да састав Општинске изборне комисије одра- 
жава равноправну заступљеност полова. 

 
Члан 2. 

 Члан ОИК именује се на мандат у трајању од 
седам година и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на рјешење Ску- 
пштине општине Прњавор о именовању члана 
Општинске изборне комисије. 

 
Члан 3. 

          (1) Општи услови које кандидат мора испу- 
њавати: 

 1) да има право гласа, 
 2) да је лице са одговарајућом стручном спре- 

мом и искуством у спровођењу избора. 
 (2) Посебни услови које кандидата мора 

испуњавати: 
 1) да има пребивалиште на подручју општи- 

не Прњавор, 
 2) да има завршен факултет, VII/1 степен 

стручне спреме или завршен факултет Болоњског 
система студирања са најмање 180 ЕТЦС и 

 3) да посједује искуство у спровођењу 
избора (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије 
може бити лице које има VII/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет, односно завршен 
правни факултет Болоњског система студирања са 
најмање 180 ECTS, без изборног искуства.): 

1. под искуством у спровођењу избора подра- 
зумијева се: 

- чланство у изборној комисији и 
- чланство у бирачком одбору на изборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 
 

Члан 4. 
За члана ОИК не може бити именовано лице: 
1) које се не може кандидовати у смислу 

одредби чланова 1.6, 1.7. и 1.7а. Изборног закона 
БиХ, 

2) које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције (предсје- 
дник, потпредсједник, генерални секретар или члан 
извршног одбора или главног одбора), 

3) које је носилац изабраног мандата или је 
члан извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона 
БиХ, 

4) које је кандидат за изборе за било који 
ниво власти, 

5) којем је изречена казна за радњу која пре- 
дставља тежу повреду изборних закона или прописа 
за коју је лично одговорно, у последње четири 
године, рачунајући од дана правоснажности одлуке, 

6) које обавља извршну функцију, како је 
утврђено одредбама члана 1.8. сатв 6. Изборног 
закона БиХ, односно лице које је на дужност 
именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације 
БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и 
скупштина општине. 

 
Члан 5. 

 Поступак провођења јавног огласа врши 
Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за 
именовање једног члана Општинске изборне коми- 
сије Прњавор, коју именује Скупштина општине 
Прњавор, у чијем саставу обавезно мора бити на- 
јмање један члан правне струке и/или особа са 
изборним искуством.  
 

Члан 6. 
  (1) Јавни оглас за именовање члана ОИК 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике Ср- 
пске“ и дневном листу „Еуроблиц“, а објавиће се и 
на званичној интернет страници Општине Прњавор 
(www.prnjavor.ba). 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни оглас 
из члана 1. ове одлуке је осам дана од дана посље- 
дњег објављивања Јавног огласа у једном од гласила 
из става 1. овог члана. 

 
Члан 7 

 Све што није дефинисано овом одлуком при- 
мјењиваће се одредбе одговарајућих законских и 
подзаконксих прописа. 

 
Члан 8. 

 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-97/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

 203 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о посту- 
пку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 37. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 12. сједници одржа- 
ној дана 20. априла 2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) 
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1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. бр. 188/2 „Пошта“, двориште, у 
укупној површини од 179 м2, уписана у ПЛ број 225 
к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 
(нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч. 
бр. 20/91 „Пошта“, двориште, у укупној површини од 
179 м2, уписана у зк.ул. 3045 к.о. Прњавор, власни- 
штво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази 
у границама градског грађевинског земишта, припа- 
да првој зони, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

 2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 
лицитације, у поступку продаје непокретности у сво- 
јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-111-21/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

204 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 12. сједници одржаној 
20. априла 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. број 554/2 к.о. Орашје) 
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. 554/2 у површини од 4125 м2 
уписана у ПЛ број 39, к.о. Орашје у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. 49/1 у повр- 
шини од 4125 м2, уписана у „А“ листу зк. уложак 
192, к.о. Орашје, у власништву општине Прњавор са 
1/1 дијела, која се налази ван граница градског 
грађевинског земљишта, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 
јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-22/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

205 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Посло-
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 12. сједни- 
ци одржаној 20. априла 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања (к.ч. број 391/22 к.о. Прњавор) 

 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 
вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. 391/22  „Дуга њива“, 
њива  у површини од 108 м2 уписана у ПЛ број 225, 
к.о. Прњавор, у посједу општине Прњавор са 1/1 
дијела, која по старом премјеру одговара земљишту 
означеном као к.ч. 659/10 „Дуга њива“, њива  у 
површини од 108 м2, уписана у „А“ листу зк. уложак 
5070, к.о. Прњавор, у власништву општине Прњавор 
са 1/1 дијела, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у 
својини општине Прњавор, у складу са Правилником 
о поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-23/22                             Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине  
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о јавним пре- 
дузећима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 75/04 и 78/11), члана 37. Статута општине („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
Скупштина општине Прњавор на 12. сједници одржа- 
ној 20. априла 2022. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор  
 

1. Разрјешава се дужности члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 
Жељана Крајишник из Грабик Илове, због подно- 
шења неопозиве оставке. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-19/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 5. Закона о јавним пре- 
дузећима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 75/04 и 78/11), члана 37. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), Скупштина општине Прњавор на 12. 
сједници одржаној 20. априла 2022. године, донијела 
је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор 
 

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, 
до завршетка поступка јавне конкуренције, у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, именују се: 

1) Љубиша Сибинчић и 
2) Војин Глувић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-24/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине Прњавро 
(“Службени гласник општине Прњавор, бр. 15/17 и 
12/08), а у вези са чланом 2.12 став 6. Изборног 
закона БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), Скупштина општине 
Прњавор на 12. сједници одржаној дана 20. априла 
2022. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о престанку мандата члану Општинске изборне 
комисије Прњавор 

 
1. Скупштина општине Прњавор констатује 

да је члану Општинске изборне комисије Прњавор, 
Влади Јанковићу из Доње Мравице, престао мандат 
члана Општинске изборне комисије Прњавор, због 
наступања смрти, са даном 4.4.2022. године.  

2. Ово рјешење ступа на снагу са даном доно- 
шења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.   

 
Број: 01-111-20/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броју, именовању, обуци и разрје- 
шењу чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гла- 
сник БиХ“, бр. 67/21, 73/21 и 13/22), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
167. Пословника о раду Скупштине општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор,  

на 12. сједници одржаној 20. априла 2022. године, 
доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка 
по Јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Прњавор 
 
1. У Комисију за спровођење поступка по Ја- 

вном огласу за именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Прњавор (у даљем тексту: Конку- 
рсна комисија) именују се: 

1) Бесима Мујанић, (службеник) 
предсједник, 

2) Наташа Радуловић, (службеник) члан, 
3) Бранка Анчић, (службеник) члан, 
4) Јелена Шушак, члан, 
5) Новка Бијелонић Петровић, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у скла- 

ду са Изборним законом БиХ („Службени гласник 
БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20),  Упутством о 
утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци 
и разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Слу- 
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жбени гласник БиХ“, бр. 67/21, 73/21 и 13/22), 
спроведе поступак по Јавном огласу, што укључује: 
преглед и класификацију пријава кандидата на оне 
које испуњавају услове тражене јавним огласом и на 
оне који не испуњавају услове, о чему сачињава 
записник; обављање интервјуа; бодовање и утврђује 
ранг листе кандидата. Конкурсна комисија, Ску- 
пштини општине Прњавор подноси писани извјештај 
о проведеном поступку квалификације кандидата и 
приједлог ранг-листе кандидата.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-25/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основучлана 2.12 став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 
39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 7. став 1. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 
57/17, 60/17, 10/18 и 36/19) и члан 37. став 2. тачка 
23. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор”, бр. 15/17 и 12/08), Скупштина 
општине Прњавор на 11. сједници одржаној дана 22. 
марта 2022. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног члана Општинске изборне 
комисије Прњавор 

 
 1. Игор Кањски именујe се за члана 
Општинске изборне комисије Прњавор. 

2. Мандат члана Општинске изборне 
комисије Прњавор траје седам година и тече од 
давања сагласности Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине на Рјешење о именовању 
члана Општинске изборне комисије Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, уз забиљешку броја и датума 
сагласности, након чега ће се објавити у „Слу- 
жбеном гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-16/22                              Предсједник 
Датум: 22. март 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
На ово рјешење, Централна изборна комисија БиХ, Рјешењем 
број: 06-1-07-1-711/22, од 14.4.2022. године, дала је сагласност на 
именовање Игора Кањског за члана ОИК Прњавор. 
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На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања нацрта Одлуке о усвајању Акционог 
плана одрживог управљања енергијом и прилаго- 
ђавања климатским промјенама (SECAP) Општине 
Прњавор за период до 2030. године, на 12. сједници 
одржанoj дана 20. априла 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
у вези са нацртом Одлуке о усвајању Акционог 

плана одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама (SECAP) 

Општине Прњавор за период до 2030. године 
 
1. Нацрт Одлуке о усвајању Акционог плана 

одрживог управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор 
за период до 2030. године, суштински, формално и 
правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 
нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-84/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавног преду- 
зећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2021. годину, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 12. сједници одржанoj 
дана 20. априла 2022. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2021. 
годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о пословању Јавног предузећа „Радио Пр- 
њавор“ Прњавор за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-85/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
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општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Финансијског плана и Програма рада за 
2022. годину Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 12. сје- 
дници одржанoj дана 20. априла 2022. године, дони- 
јела је 

 
ЗАКЉУЧАК  

о давању сагласности на Финансијски план и 
Програм рада за 2022. годину „Радио Прњавор“ 

Прњавор за 2022. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност на финансијски план и Програм рада за 2022. 
годину Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-86/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о стању управног рјешавања 
у остваривању права и дужности грађана и правних 
субјеката у Општинској упарви општине Прњавор у 
периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године, Скупшти- 
на општине Прњавор, на 12. сједници одржанoj дана 
20. априла 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештај о стању управног 

рјешавања у остваривању права и дужности 
грађана и правних субјеката у  Општинској 

упарви општине Прњавор у периоду 01.01.2021. до 
31.12.2021. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о стању управног рјешавања у оствари- 
вању права и дужности грађана и правних субјеката 
у Општинској упарви општине Прњавор у периоду 
01.01.2021. до 31.12.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-87/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о раду Одбора за жалбе 
општине Прњавор за период од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године, Скупштина општине Прњавор, 
на 12. сједници одржанoj дана 20. априла 2022. го- 
дине, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајњу Извјештаја о раду Одбора за жалбе 
општине Прњавор за период од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор 
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-88/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

216 
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о резултатима испитивања 
задовољства грађана радом Општинске управе 
општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 
2021. години, Скупштина општине Прњавор, на 12. 
сједници одржанoj дана 20. априла 2022. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештајa о резултатима испитивања 
задовољства грађана радом Општинске управе 

општине Прњавор и Скупштине општине 
Прњавор у 2021. години 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о резултатима испитивања задовољства 
грађана радом Општинске управе општине Прњавор 
и Скупштине општине Прњавор у 2021. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-89/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

217 
 

 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о реализацији Уговора о 
пружању комуналних водних услуга за период од 
01.01.2020. до 31.12.2020. године, Скупштина 
општине Прњавор, на 12. сједници одржанoj дана 20. 
априла 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извјештајa о реализацији Уговора о  
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пружању комуналних водних услуга за период од 

01.01.2020. до 31.12.2020. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о реализацији Уговора о пружању комуналних 
водних услуга за период од 01.01.2020. до 31.12. 
2020. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-90/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

218 
 

 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о реализацији Уговора о 
пружању комуналних водних услуга за период од 
01.01.2021. до 31.12.2021. године, Скупштина општи- 
не Прњавор, на 12. сједници одржанoj дана 20. 
априла 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештајa о реализацији Уговора о 
пружању комуналних водних услуга за период од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о реализацији Уговора о пружању комуналних 
водних услуга за период од 01.01.2021. до 31.12. 
2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-98/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

219 
 

 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о процијењеној штети наста- 
лој као посљедица елементарне непогоде – олује од 
05. августа 2021. године на подручју општине 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 12. 
сједници одржанoj дана 20. априла 2022. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извјештајa о процијењеној штети 

насталој као посљедица елементарне непогоде – 
олује од 05. августа 2021. године на подручју 

општине Прњавор 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја  

Извјештај о процијењеној штети насталој као посље- 
дица елементарне непогоде – олује од 05. августа 
2021. године на подручју општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-91/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

220 
 

 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о процијењеној штети наста- 
лој као посљедица елементарне непогоде – олује од 
05. августа 2021. године на подручју општине Прња- 
вор, Скупштина општине Прњавор, на 12. сједници 
одржанoj дана 20. априла 2022. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

о тражењу помоћи за физичка и правна лица са 
подручја општине Прњавор која су претрпјела 

штету насталу услед олујног невремена  
5.8.2021. године 

 
 1. Скупштина општине Прњавор тражи од 
Владе Републике Српске и надлежног министарства 
да изнађе могућност и модалитете помоћи физичким 
и правним лицима са подручја општине Прњавор 
која су претрпјела штету насталу услед олујног не- 
времена које је дана 05.08.2021. године захватило 
шире подручје општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-91-1/22                          Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

221 
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Јавне установе Гимназија Прњавор за 
2021. годину, на 12. сједници одржанoj дана 20. 
априла 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Јавне установе Гимназија Прњавор за 

2021. годину  
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне 
установе Гимназија Прњавор за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
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шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-92/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

222 
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о раду Правобранилашта 
Републике Српске - Сједиште замјеника правобрани- 
оца Бањалука за 2021. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 12. сједници одржанoj дана 20. априла 
2022. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Информације о раду 

Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште 
замјеника правобраниоца Бањалука, за период 

2021. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о раду Правобранилаштва Републике 
Српске - Сједиште замјеника правобраниоца Бањалу- 
ка, за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-93/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

223 
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о процјени учинка унутар 
система управљања резултатима у партнерским 
јединицама локалне самоуправе МЕГ пројекта у 
Босни и Херцеговини за Општину Прњавор, на 12. 
сједници одржанoj дана 20. априла 2022. године, 
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 о усвајању Извјештајa о процјени учинка унутар 
система управљања резултатима у партнерским 
јединицама локалне самоуправе МЕГ пројекта у 
Босни и Херцеговини за Општину Прњавор 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о процјени учинка унутар система управљања 
резултатима у партнерским јединицама локалне само- 
управе МЕГ пројекта у Босни и Херцеговини за 
Општину Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

Број: 01-022-94/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

224 
 

На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о реализацији одлука Ску- 
пштине општине Прњавор, за 2021. годину, Ску- 
пштина општине Прњавор је, на 12. сједници одржа- 
нoj дана 20. априла 2022. године, донијела 
  

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Информације о реализацији одлука 
Скупштине општине Прњавор, за 2021. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о реализацији одлука Скупштине 
општине Прњавор, за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-95/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

225 
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о реализацији закључака 
Скупштине општине Прњавор, за 2021. годину, 
Скупштина општине Прњавор је, на 12. сједници 
одржанoj дана 20. априла  2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Информације о реализацији 

закључака Скупштине општине Прњавор,  
за 2021. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о реализацији закључака Скупштине 
општине Прњавор, за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-96/22                              Предсједник 
Датум: 20. април 2022. године  Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

226 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. 
и 88. Статута општине Прњавор („Службени 
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гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и 
члана 5. Одлуке о условима за давање пословних 
простора и објеката на привремено коришћење 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 
и 12/16) Начелник општине доноси 

 
О Д Л У К У 

о почетној цијени закупнине за пословне просторе 
и објекте у власништву општине Прњавор  

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређује се почетна цијена 
закупнине за 1m2 пословног простора који је у вла- 
сништву општине Прњавор.  

 
Члан 2. 

Почетна цијена закупнине одређује се по 
зонама, утврђеним Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 28/14, 06/16, 31/17, 15/19, 
17/19 и 28/21), према следећем: 

1. Зона – 8 КМ по 1m2, 
2. Зона – 7 КМ по 1m2, 
3. Зона – 6 КМ по 1m2, 
4. Зона – 5 КМ по 1m2, 
5. Зона – 4 КМ по 1m2, 
6. Зона – 3 КМ по 1m2, 

 7. Остало рурално подручје општине - 2 КМ 
по 1m2. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о почетној цијени закупнине за по- 
словне просторе и објекте у власништву општине 
Прњавор,  број: 01/1-022-121/15  и 01/1-022-61/17. 
 

Члан 4 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-51/22                             Начелник 
Датум: 8. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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Ha основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор", бр. 15/17 и 12/18)  и Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 2/22), 
Начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У  
о додјели средстава постдипломцима и 

докторантима 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се начин додјеле и 
висина износа буџетских средстава предвиђених за 
постдипломце и докторанте са подручја општине 
Прњавор. 
 

Члан 2.  
  Средства за постдипломце и докторанте обе- 

збијеђена су у Буџету општине Прњавор, у оквиру 
Одјељења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 3. 
  Право на додјелу средстава из члана 2. 
Одлуке имају постдипломци и докторанти чије је 
пребивалиште на подручју општине Прњавор, који 
студирају на јавним високошколским установама и 
који су положили најмање два испита предвиђена 
планом и програмом другог или трећег циклуса 
студија. 
 

Члан 4. 
Средства ће се дозначити једнократно у 

износу од по 1.000,00 КМ за постдипломце, односно 
1.500,00 КМ за студенте докторских студија, а на 
основу поднесених захтјева Општинској управи 
општине Прњавор. 

 
Члан 5. 

Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 

 
Члан 6.  

За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-72/22                                Начелник 
Датум: 4. април 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број  97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22), 
Начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину реализације средстава  

за организовање парастоса у мјесним 
заједницама  општине Прњавор у 2022. години 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се начин реали- 
зације средстава за организовање парастоса у мје- 
сним заједницама  општине Прњавор у 2022. години, 
планираних Буџетом општине Прњавор за 2022. 
годину, у оквиру организационе јединице Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту, са позиције 415200 
– Средства за организовање парастоса погинулим 
борцима ВРС у мјесним заједницама у укупном 
износу од 40.000,00 КМ.  
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Члан 2.  
Средства из члана 1. ове Одлуке одобриће се 

за организовање парастоса погинулим борцима ВРС 
у мјесним заједницама. 
 

Члан 3. 
 (1) Парастоси ће се одржати према Плану 
организовања парастоса погинулим борцима у 
мјесним заједницама донесеног од стране Борачке 
организације општине Прњавор . 
 (2) Набавка роба и услуга везаних за 
организовање парастоса у мјесним заједницама у 
2022. години врши се провођењем поступка јавне 
набавке у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-73/22                                Начелник 
Датум: 12. април 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број  97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22), Начелник општи- 
не Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину утрошка средстава са буџетске позиције 

415200-средства за остале трошкове                     
обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се начин утрошка 

средстава за обезбјеђивање вијенаца, свијећа, цвије- 
ћа, застава и др. планираних Буџетом  општине 
Прњавор у 2022. години, у оквиру организационе 
јединице Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
(у даљем тексту: Одјељење), са позиције 415200 – 
средства за остале трошкове обиљежавања значајних 
датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 
у укупном износу од 7.500,00 КМ. 
  

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошиће се 

за набавку вијенаца, цвијећа, свијећа и застава за 
парастосе у складу са Планом организовања пара- 
стоса погинулим борцима Војске Републике Српске 
у мјесним заједницама за 2022. годину и Програмом 
за рјешавање питања из области борачко-инвалидске 
заштите у општини Прњавор за 2022. годину, доне-  

сеног од стране овог Одјељења.  
 

Члан 3. 
 Вијенци, цвијеће и свијеће са позиције из 

члана 1. ове Одлуке ће се набављати у сврху пола- 
гања истих од стране  Борачке организације општине 
Прњавор, Удружења ратних војних инвалида општи- 
не Прњавор, Општинске организације породица 
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила 
општине Прњавор и ОО СУБНОР-а Прњавор. 
 

Члан 4. 
Дио средстава из члана 1. ове Одлуке може 

се користити за набавку вијенаца приликом пола- 
гања истих, у склопу реализације активности које 
нису обухваћене Програмом, а у којима учествује 
Одјељење. 
 

Члан 5. 
Набавка застава, вијенаца, цвијећа и свијећа 

извршиће се провођењем поступка јавне набавке у 
складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 6. 
Добављач је дужан да достави фактуру са 

отпремницом за испоручену робу, Одјељењу за 
борачко-инвалидску заштиту, читко потписану од 
стране особе која је преузела робу.                
                                                                  

Члан 7. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одје- 

љење за борачко-инвалидску заштиту и Одјељење за 
финансије. 
                                                                                                                     

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-74/22                                Начелник 
Датум: 12. април 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 
сник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 67. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), 
начелник општине Прњавор д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о  приступању програму обуке и имплементацији 
система управљања животном средином по 
захтјевима стандарда ISO 14001:2015 у 
Општинској управи општине Прњавор 

 
I 

Овом одлуком приступа се програму обуке 
и имплементацији система управљања животном 
средином по захтјевима стандарда ISO 14001:2015 у 
Општинској управи општине Прњавор. 
 

II 
У Радну групу за имплементацију система  
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управљања животном средином по захтјевима ста- 
ндарда ISO 14001:2015 именују се: 
1) Зорица Сувајац, самостални стручни сарадник за 

заштиту животне средине и енергетску ефикасно- 
ст, координатор, 

2) Бесима Мујанић, шеф кабинета начелника, члан, 
3) Свјетлана Кузмановић, Одјељење за општу упра- 

ву, члан, 
4) Љубиша Шикарац, Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, члан, 
5) Брано Жунић, Одјељење за просторно уређење, 

члан, 
6) Александар Његомировић, Одјељење за фина- 

нсије, члан, 
7) Далибор Прерадовић, Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције, члан, 
8) Мишо Вујић, Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство, члан, 
9) Мирела Милијаш, Одјељење за инспекцијске по- 

слове, члан, 
10) Милоранка Лазаревић, Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе, члан. 
 

III 
Задатак Радне групе је да реализује све акти- 

вности у вези са провођењем програма обуке и 
имплементацији система управљања животном сре- 
дином по захтјевима стандарда ISO 14001:2015. 
 

IV 
За реализацију ове одлуке, биће изабрано 

овлашћено правно лице за консултантске услуге 
провођења програма обуке и имплементације 
система управљања животном средином по захтје- 
вима стандарда ISO 14001:2015, у складу са Законом 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Слу- 
жбени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14). 
 

V 
Овa одлукатупа на снагу даном доношења, а 
  

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“. 
 
Број: 01/1-022-75/22                               Начелник 
Датум: 14. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. 
и 88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр.15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 9. став 1. Правилника о критеријумима, на- 
чину и поступку расподјеле средстава удружењима 
из области културе и осталим удружењима („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/18), 
начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о расподјели средстава удружењима из области 
културе и осталим удружењима у 2022. години 

 
Члан 1. 

  

 Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 
них средстава обезбијеђених у буџету општине 
Прњавор на буџетској позицији 415200 – Помоћ 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима, у оквиру организационе јединице 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 
 

Члан 2. 
 

 На основу приједлога Комисије за одабир 
пројеката/програма удружења из области културе и 
осталих удружења, средства у износу од 33.000,00 
КМ расподјељују се на начин како слиједи: 
 

Редни 
број 

Назив 
Пројекта/програма 

Носилац активности 
Износ у 
КМ 

1. 
„Концерт поводом обиљежавања Првог 
српског устанка“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 900,00 

2. „Смотра дјечијег народног стваралаштва“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.200,00 

3. „Годишњи концерт друштва“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.400,00 

4. „Никољдански дјечији концерт“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 900,00 

5. „Модернизација опреме за теренску игру“ АСЦ „Гвоздени пук“ Прњавор 1.000,00 

6. 
Фотомонографија „Нијеми свједоци једног 
времена“ 

УГ „Наша визија“ Прњавор 600,00 

7. Манифестација „Љубић 2022“ ПД „Корак Више“ Прњавор 600,00 

8. „Љетно кино на отвореном“ ПД „Корак Више“ Прњавор 400,00 

9. „Основна планинарска обука“  ПД „Корак Више“ Прњавор 300,00 
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10. „20 година сценске чаролије“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 600,00 

11. „19. маскенбал за дјецу“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 800,00 

12. 
„Ревија представа поводом Дана општине 
Прњавор“ 

СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 2.000,00 

13.  
Осма позоришна ревија „Прњавор и 
пријатељи“  

СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 500,00 

 
14. 

 
„Реконструкција музике за дјечије ансамбле“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 300,00 

15. „Коло на Смедереву“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 

16. „Пружимо руке, загрлимо Штрпце“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 200,00 

17. „Коло у мом селу Поточани“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 

18. „7. дјечији фолклорни сусрети“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 

19. „Културно наслијеђе Срба из Штрбаца“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 500,00 

20. „Дјечија ношња за игре из Црне Траве“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 1.200,00 

21. „Васкршње свечаности“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 800,00 

22. 
„Мотивација првачића квалитетном 
школском торбом и перницом са прибором“ 

Удружење родитеља са четворо и 
више дјеце – Прњавор 

900,00 

23. 
„Економско оснаживање породица са 
четворо и више дјеце“ 

Удружење родитеља са четворо и 
више дјеце – Прњавор 

4.000,00 

24. 
Изградња и уређење Спомен-парка „Урошев 
кутак“ 

ПАК „Скитнице“ Прњавор 1.750,00 

25. 
„Уређење, маркирање и обиљежавање 
планинарске стазе на Љубићу“ 

ПАК „Скитнице“ Прњавор 300,00 

26. 
Уређење пјешачке стазе „Каменолом Љубић-
Водопад“ 

ПАК „Скитнице“ Прњавор 150,00 

27. 
Постављање кореографије и куповина 
ношњи 

КУД „Свилен конац“ Прњавор 2.500,00 

28. 
Помен сјећање на лик и дјело Жељка 
Смолића 

Удружење писаца завичаја Прњавор 200,00 

29. 
„Историја Прњавора у Великом рату“ (друга 
фаза) 

Удружење ратних добровољаца 
1912-1918, њихових потомака и 
поштовалаца Прњавор 

1.500,00 

30. „Прњаворске хорске свечаности“ СЦПД „Свети Георгије“ Прњавор 1.300,00 

31. „Љетна сцена Прњавора“ 
Друштво умјетника и пријатеља 
умјетности Прњавор 

4.000,00 

32. 
„Организoвање бабина по народном 
обичају“ 

Удружење жена „Тканица“ 
Прњавор 

1.000,00 

УКУПНО..............................................................................................................................................  33.000,00 

Члан 3.  
(1) Приликом одлучивања о висини сре- 

дстава посебно ће се водити рачуна о тренутној ра- 
сположивости средстава у буџету општине. 

(2) Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности.  
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Члан 4.  
 За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
 Субјекти којима се дозначе средства дужни 
су иста оправдати рачунима, те разлику неутрошених 
средстава вратити на рачун општине, што ће се узети 
у обзир приликом наредне расподјеле средстава. 

 
Члан 6.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-76/22                              Начелник 
Датум: 15. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

232 
 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 7. 
Уредбе о садржају и начину израде Плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/21), члана 67. и члана 88. став 1. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) начелник општине доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању координатора за репрезентативне 

ризике 
  
 1. Зденко Тупајић  именује се за координа- 
тора радне групе за израду Плана заштите и спаса- 
вања од елементарне непогоде и друге несреће 
општине Прњавор, представник организационе једи- 
нице цивилне заштите. 
 2. За координаторе за репрезентативне ризи- 
ке именују се: 
 1) Горана Милијаш, координатор за операти- 
вно-планске послове на изради Плана, 
 2) Мишо Вујић, координатор за ризике: 
поплава, суша, олујно невријеме и град, екстремне 
температуре ваздуха, 
 3) Далибор Прерадовић, координатор за ри- 
зике: земљотрес, високи снијег и сњежни наноси, 
веће несреће у саобраћају, техничко-технолошке не- 
среће, 
 4) Брано Жунић, координатор за ризике: кли- 
зање и одрон земљишта, угрожавање животне 
средине, 
 5) Мирела Милијаш – координатор за ризик: 
епидемија заразних болести,  
 6) Драган Миладиновић, координатор за 
ризик: пожари на отвореном и затвореном простору 
и  
 7) Јеленко Симић, координатор за ризик: 
експлозивна средства заостала из ратова (ЕСЗР), 
напуштена експлозивна средства (НЕС) и неекспло- 
дирана убојна средства (НУС. 
 2. Задаци координатора прописани су чла- 
ном 9. Уредбе о садржају и начину израде Плана 

заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 101/21), као и други задаци у складу са 
законом и подзаконским актима у циљу израде 
Плана заштите и спасавања. 
 3. Координатори су дужни да, у року од 15 
дана од дана пријема рјешења, доставе приједлог 
Начелнику општине извршилаца који ће радити на 
реализацији задатака утврђених Уредбом и сара- 
ђивати са координатором. За извршиоце одређују се 
запослени у општинској управи који су стручни за 
одређену област. 
 4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-140/22                            Начелник 
Датум: 15. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

233 
 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
7. Уредбе о садржају и начину израде Плана заштите 
и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће („Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/21), члана 67. и члана 88. став 1. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) начелник општине 
доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању радне групе за израду Плана 

заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће општине Прњавор 

 
 1. У радну групу за израду Плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће 
општине Прњавор именују се: 
 1) Зденко Тупајић, координатор радне групе, 
представник организационе јединице цивилне зашти- 
те – предсједник, 
 2) Горана Милијаш, координатор за опера- 
тивно-планске послове на изради Плана-члан, 
 3) Мишо Вујић, координатор за ризик: по- 
плава, суша, олујно невријеме и град, екстремне 
температуре ваздуха – члан, 
 4) Далибор Прерадовић, координатор за 
ризик: земљотрес, високи снијег и сњежни наноси, 
веће несреће у саобраћају, техничко-технолошке 
несреће – члан, 
 5) Брано Жунић, координатор за ризик: кли- 
зање и одрон земљишта, угрожавање животне сре- 
дине – члан, 
 6) Мирела Милијаш – координатор за ризик: 
епидемија заразних болести – члан,  
 7) Драган Миладиновић, координатор за 
ризик: пожари на отвореном и затвореном простору 
– члан, и  
 8) Јеленко Симић, координатор за ризик: 
експлозивна средства заостала из ратова (ЕСЗР), 
напуштена експлозивна средства (НЕС) и неекспло- 
дирана убојна средства (НУС) – члан. 
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 2. Задаци радне групе из тачке 1. прописани 
су чланом 9. Уредбе о садржају и начину израде 
Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде 
и друге несреће („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/21). 
 3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-141/22                            Начелник 
Датум: 15. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
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